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ANEXO 02 – Descrição Sumária dos cargos: Concurso Técnico-

Administrativo/UFERSA 

 

Analista de Tecnologia da Informação 

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e 

funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; administrar 

ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar 

documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para 

ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Arquiteto e Urbanista 

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 

materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; 

fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, 

econômicos, ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como 

assessorar no estabelecimento de políticas de gestão. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Arquivista 

Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus 

e exposições, organizar acervos; dar acesso à informação, conservar acervos; preparar 

ações educativas e culturais, planejar e realizar atividades técnico-administrativas, 

orientar implantação de atividades técnicas. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

 

Assistente Social 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 

direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 

programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos 

sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, 
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jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos 

financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Bibliotecário-Documentalista 

Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 

documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 

informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar 

informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 

desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações 

educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Biólogo 

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 

biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; 

organizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de 

educação ambiental; realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de 

análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Engenheiro/Área 

Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a 

manutenção, orçar, e avaliar a contratação de serviços; dos mesmos; controlar a 

qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas e 

documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Jornalista 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar 

informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os 

acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a 

serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa 

e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Médico Veterinário 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o 

bem-estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na 

produção e no controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal; atuar nas 

áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e 

atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Pedagogo 

Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico de 

escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe 
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escolar; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 

comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Secretário Executivo 

Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas 

administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; coordenar e 

controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências; atender 

usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma 

estrangeiro. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico em Assuntos Educacionais 

Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervionando e 

avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do 

processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico Desportivo 

Ensinar os princípios de técnica de ginástica, jogos e outras atividades esportivas e fazer 

a orientação da prática das mesmas, cuidando da aplicação dos regulamentos durante as 

competições e provas desportivas. 

 

 

Assistente em Administração 

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, 

finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 

mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico de Laboratório/Área 

Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, 

realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de 

métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico de Tecnologia da Informação 

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios 

ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de 

programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; 

selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de 

sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Técnico em Contabilidade 

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização; executar a contabilidade 

geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; 

realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico em Audiovisual 

Montar e projetar filmes cinematográficos; manejar equipamentos audiovisuais 

utilizando nas diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem como operar 

equipamentos eletrônicos para gravação em fita ou fios magnéticos, filmes, discos 

virgens e outras mídias. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no 

trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar 

variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. 

Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de 

perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participar da adoção de 

tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, 

analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Técnico em Edificações 

Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver projetos de 

edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e 

providenciar suprimentos; supervisionar a execução dos serviços; treinar mão-de-obra e 

realizar o controle tecnológico de materiais e do solo. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Auxiliar de Veterinária e Zootecnia 

Exercer rotinas de enfermagem relacionadas ao preparo de material para 

acondicionamento e coleta de exames; higienização e esterilização de matérias para 

procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; auxiliar na contenção, e em procedimentos 

com pequenos e grandes animais nos atendimentos ambulatoriais, centro cirúrgico e em 

aulas práticas no âmbito hospitalar; cuidado com animais nas internações; alimentação; 

reposição de materiais e organização dos ambulatórios e salas de cirurgia. 


